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Pozmeňujúci návrh 1
Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zastáva názor, že práca na VFR by za 
žiadnych okolností nemala zasahovať do 
práce na nariadeniach vymedzujúcich 
rozsah podpory a pravidlá vykonávania 
každého fondu, a mala by preto v 
rokovaniach o právnom základe politiky 
súdržnosti rešpektovať úlohu Európskeho 
parlamentu; vyslovuje hlboké poľutovanie 
nad skutočnosťou, že rokovania o VFR 
2014 – 2020 nepostupovali podľa tejto 
zásady, kvôli čomu práca na VFR značne 
ovplyvnila obsah aj harmonogram 
legislatívnych rokovaní o nariadeniach 
týkajúcich sa politiky súdržnosti;

2. zastáva názor, že práca na VFR by za 
žiadnych okolností nemala zasahovať do 
práce na nariadeniach vymedzujúcich 
rozsah podpory a pravidlá vykonávania 
každého fondu, a mala by preto v 
rokovaniach o právnom základe politiky 
súdržnosti rešpektovať úlohu a výsady
Európskeho parlamentu; vyslovuje hlboké 
poľutovanie nad skutočnosťou, že 
rokovania o VFR 2014 – 2020 
nepostupovali podľa tejto zásady, čo 
spôsobilo, že práca na VFR značne 
ovplyvnila nariadenia týkajúce sa politiky 
súdržnosti z hľadiska obsahu, ako aj 
časového plánu; preto ľutuje 
zapracovanie makroekonomickej 
podmienenosti a výkonnostnej rezervy do 
politickej dohody Európskej rady, čo 
podľa Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie spadá do rozsahu 
spolurozhodovacieho postupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že rokovania o zdrojoch 
politiky súdržnosti by sa mali zakladať na 
analýze potrieb a mali by zohľadňovať 
hodnotenia vykonávania politík v 
predchádzajúcich programových 

3. zdôrazňuje, že rokovania o zdrojoch 
politiky súdržnosti by sa mali zakladať na 
analýze potrieb regionálneho a miestneho 
rozvoja a mali by zohľadňovať hodnotenia 
vykonávania politík v predchádzajúcich 
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obdobiach; pripomína, že politika 
súdržnosti je politika investícií 
podporujúca rast a preto sa stane ešte 
dôležitejším nástrojom EÚ na podporu
rastu, vytvárania pracovných miest,
stimulovania verejných investícií a
znižovania sociálnych nerovností;

programových obdobiach; pripomína, že 
politika súdržnosti je politika investícií 
podporujúca rast a preto sa stane ešte 
dôležitejším nástrojom EÚ na oživenie
rastu, vytváranie pracovných miest,
stimulovanie verejných investícií 
a podporu sociálneho začleňovania; preto 
zdôrazňuje, že znížením rozpočtu EÚ sa 
nevyhnutne zväčšia rozdiely a zabrzdí 
hospodársky rozvoj a oslabí zásada 
solidarity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že rokovania o zdrojoch 
politiky súdržnosti by sa mali zakladať na 
analýze potrieb a mali by zohľadňovať 
hodnotenia vykonávania politík v 
predchádzajúcich programových 
obdobiach; pripomína, že politika 
súdržnosti je politika investícií 
podporujúca rast a preto sa stane ešte 
dôležitejším nástrojom EÚ na podporu
rastu, vytvárania pracovných miest,
stimulovania verejných investícií a
znižovania sociálnych nerovností;

3. zdôrazňuje, že rokovania o zdrojoch 
politiky súdržnosti by sa mali zakladať na 
analýze potrieb a mali by zohľadňovať 
hodnotenia vykonávania politík v 
predchádzajúcich programových 
obdobiach; pripomína, že politika 
súdržnosti je politika investícií 
podporujúca rast a preto sa stane ešte 
dôležitejším nástrojom EÚ na oživenie
rastu, vytváranie pracovných miest,
stimulovanie verejných investícií, riešenie 
problémov zmeny klímy a energetickej 
závislosti a zmenšovanie sociálnych
rozdielov s cieľom naplnenia cieľov 
stratégie Európa 2020;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 4
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že rokovania o zdrojoch 
politiky súdržnosti by sa mali zakladať na 
analýze potrieb a mali by zohľadňovať 
hodnotenia vykonávania politík v 
predchádzajúcich programových 
obdobiach; pripomína, že politika 
súdržnosti je politika investícií 
podporujúca rast a preto sa stane ešte 
dôležitejším nástrojom EÚ na podporu
rastu, vytvárania pracovných miest,
stimulovania verejných investícií a
znižovania sociálnych nerovností;

3. zdôrazňuje, že rokovania o zdrojoch 
politiky súdržnosti by sa mali zakladať na 
analýze potrieb a mali by zohľadňovať 
hodnotenia vykonávania politík v 
predchádzajúcich programových 
obdobiach; pripomína, že politika 
súdržnosti je politika investícií 
podporujúca rast zameraná na boj proti 
kríze a preto sa stane ešte dôležitejším 
nástrojom EÚ na oživenie udržateľného
rastu, vytváranie pracovných miest,
stimulovanie verejných investícií a
zmenšovanie sociálnych rozdielov 
a chudoby, stimulovanie energetickej 
zmeny a boj proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. namieta proti precedensu, ktorý 
vytvorila Rada Európskej únie 
s rozpočtovými prostriedkami 
štrukturálneho fondu vyčlenenými pre 
nový najvzdialenejší región Mayotte 
podľa VFR 2014 – 2020; zdôrazňuje, že 
doteraz sa nikdy nepridelili paušálne 
finančné prostriedky v prípade 
chýbajúceho právneho základu alebo 
neexistujúcich platných kritérií; 
konštatuje, že tento precedens oslabuje 
vážnosť zásady rovnosti medzi regiónmi 
a klasifikácie regiónov do kategórií 
vymedzených predpismi na spoločné 
financovanie;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
skutočnosťou, že množstvo nezaplatených 
účtov na konci každého roku neustále 
narastá a domnieva sa, že politiku 
súdržnosti najviac poznamenáva 
nedostatok v rozpočte EÚ; žiada preto
štrukturálnu reformu rozpočtu EÚ vrátane 
reformy vlastných zdrojov.

5. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
skutočnosťou, že množstvo nezaplatených 
účtov na konci každého roku neustále 
narastá a domnieva sa, že politiku 
súdržnosti najviac poznamenáva 
nedostatok v rozpočte EÚ; dochádza 
k záveru, že zostatkové účinky obdobia 
2007 – 2014 sa vo VFR 2014 -2020 
nevyriešili; žiada preto ďalšiu reformu 
rozpočtu EÚ vrátane reformy vlastných 
zdrojov.

Or. en


